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 ��ر�
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  57 �� ا���ب �����از " ��"���ت 
  

��ن �45 23� *�1ن �� ات 0ن �� وه��	 آ/ �.  * ��( ���ه��, رو� * (�ن ' '  �	 زد %�� $#ب اآ! � ��ا
� را ه2<�ن ���� او �/ = ��اران *5.> آ�(��; ا�� ا�, �:ر19 �, ��� ��ر�
	 آ����ر�� روه� و . (167/ (�

?@<$ 	1A ان و �7/ ا� وز .  �� وا��2د آ>>�� دم ا�C�A در 	1A ;��0 $�د�� 	در ���ن �� وه�� �#ه@ 	D�*و EF�
 وآ/ � ا ا�, �� وه� ��1ا�16>� (
1�H	 را از ���ن ��د �� ون ده>� آ/ ��1ا�� ���G ����� درو�	 �� وه�� �#ه@	 

  ./ ��6  د(2>	 �� ا���ب و ره@ � 0ن (�د���G آ��I; (�ن ���ه��, �45 �

  
� ا��ان ��ش �� �� �(ر)'��& د/',ورد آ-,�+ر* و �(ر)'��& %$#" او �! ا���ب و ��

� ا��ان رو�,رو* ا���ب 1�ار �0-�د #�زه,* 5ن �, 4$ا���ب ،و21! و �-0-�ا�! او/" �, 
در وا1? �, 1�< . ,ر �>+د �! /��+;'� #,��$ /��+;" �:$* #�,ه$�& %89 دودره� ���(د 

  ��,زG,ت ا���ب ا��ان در/" D�5 EFG! ا�'C,ر 1367از آ>',ر ز�$ا�-,ن /-,/� در /,ل 
"I�( را �! %+د �0�$F�در �N,O . #� رG >'1 >F; ,�$MG "I,م درد�,ك �-�وه,* #Jه�� از 

ز#,ن آ! در ا���ب ا��ان و �� �'R� F;,ف #Jه�� و -P�J#ه�� آ! �,ن آ! )2'! ;$ از 
ر4, ;,
 �! 5ن دا#& زد
 ;$ و #$ت ���,
 /,ل �! ;F< ا�$N+V+ژ* #T9R �� ذه& �,#:! 

 ا�& W�I-" آ,#� و�+د دا;" آ! ا���ب ا��ان از ،رو;�F2�* و #Jه�� ا��ان O,آ� ;$
 �+د
� آ>� �! %+د )-�د "M/ ن ا�'$ا,Mك . ه,�'<Oو ������ �-X,� از 5ن رو 
Y�+� "-I�W &�ا

�� �+د�$ آ! ��* دا;" آ!,��� �R-,ر �� دI,ع �� از دو Z�ف در)-� از �RF+ �-�وه,* 
از /+* د�0� �+د
 ه,* و/-? #�دم آ! �! . �-�وه,* #Jه�� را رو�,رو* ه� 1�ار داد
 �+د

�R'! �+د�$  5#,د
 �+د�$ ه� �-�و�� را آ! ��+اه$ در��ا�� 5ن Nز�$ وا1:� %+د د�I $��,# ا���ب
�(ر)'��& ��ش و %$#" �,ر��� . ن را �! ه-\ �0-�د /�آ+ب آ��$�,�R'$ و د/',ورد �5,

� ا��ان 4$ا���ب آ-,�+ر* �>,ن دادن ا�& وا1:-" �! #�دم ا��ان �+د آ! �-�وه,* را/'-& 
�-R'�$ و 4$ا���ب وا1:� را �,�$ در آ�ن /�#,�! داران و �(رگ ز#-�$اران و ر�,آ,ران و 

�, �Jب .  #��M از �5,ن ز�� �+;� #Jه^ ���,ن ;$
 ا�$/, ��,/+N�R'�+ آ�د آ! ا�1,2, ���
 "� �MG /'+ن �I�ات 5ن �-�وه,�� آ! %`� /��+;" #�,ه$�& رو* -,ن IV89%$ااآ_�

 T% !� $د آ! ��+اه+� ��� د�0� I,1$ 5ن �-�و/�;,ن ���� #� زد ;RF'! ;$ و ��-! 
-a� !�,b9R# 
�'! آ+;-$
 ا�$ ا�& Z�I$ار.  �, �,X-�* در 5ن دا;'! �,;$د�$+#�,رزNان /9`�" ا

 � ���� �'O ان و�� -�(ر)'��& %$#" �,ر��� آ-,�+ر* را هDM+ن %-,�" او �! #�دم ا
در F-N,O! ا#�وز �cb و/-:� در #-,ن %+د .  وا�M+د آ��$-آ! �,)�,ن #$اI? 5ن ;$
 ا�$ 

ن %+د �-�ون �-�وه,* #Jه�� �+�+د $#5
 آ! �ا ا�& �-�وه, �'+ا�d�; $�'R-'� را از #-,
 �� #,�? آ>-$
 ;$ن #�,ه$�& R# !� 89%-� وده�$ آ! �'+ا�$ #,�? ��,�< درو�� �-�وه,* #Jه

5�". د;��M �, ا���ب و ره��* 5ن ;+د �%�� ��,�N,Z eس �,زر),ن،ا$��# �%�� ، �%�� 
"� ه,�� #� دا��$ آ! �! bN,ظ W�I-" اM% e-�� را ���, ;�d'� دآ'� ��>'� و ��%� %+د 5

$�+; �9�,�� &-� ?�,# $�'R1:-" /-,/� %+د #� �+ا�+# ,��cb در ا���, �� /� . ه,* درو�� 
 /�& �� /� 5ن ،ا�& �-R" آ! آ$ام �h از ا�& ;�d-" ه, �-& W�I-'� را دا;'�$ �, �$ا;'�$


 ;$ت �-( %+اه$ )�I" %+د �>,ن ده�$
 5ن ا/" آ! $��ا/" آ! �-$ا�� ا�& �cb آ! در 5
� و را/" �! �, ;$
  �'$ر�j #� رود آ! �,ر�i در ورا* هM! )�د و %,ك ه,�� آ! از 

 .  k1,وت وا1:� %+د را �Mb-< آ�$

  
��
 %�l! آ�د�� !/ &�
 ه,* ا���ب را �! ا�� در �N,O آ! �`+ر ،#, ��ر/� %+د از 


 ه,* ا���ب ا��ان �! ا�& /! �& %��M� !l ;+د����� ;�d-" ه, و $� . ,��� !�

 �(رگ از %+د %����� ا����� در ا��ان ده�, �� mدوران �$ار !n9� د+; �M� !l



 

�< o�د$�� >R� p�
 ه, را �! �� p� &�
 ه, در #-,ن q-Z . �-�ون داد o! ا���ب ا�� &�ا
�& �5,ن #� �+ان �!،ه, /-,/��� !'R��� از #-,ن !o $�';ار دا�1 � ,� ���"  ا#_,ل 5 از #Jه

��,�N,Z eا، eا "�5*�C'�#  �'oن، د,M-�، �'oد�#,/ �W,o،
 دار�+ش ، Z,ه� اMO$ زاد
��،I�وه�+MG �9G $Mb# ،
��* و ، #��� I-�وز، #Mb+د اM'G,د زادZ ن,ROد...  ا�o 
. ا;,ر


 ه, -9G�� �P��R'�0 %+د�� &�
 ره��* ،ا#, هM! ا,0� ه-nD$ام در 5ن ز#,ن در �,
�+د�$� �/,-/ .��$ا�� ��M �$ون و�+د �5,ن �� �--r� د+% 
$MG ان در %`+ط��� ا����� ا


 %o .��-M�د�� �,زر),ن و o-,�+ر* 1`:, �! راه� ،در n-N,O! ا���ب ا��ان �$ون /! 
0� از �>n-< ،ا�& را
 #� �+ا�Z "R-�2 از اt,M'Oت. #� ر"I� �n; ,< و #b'+ا�� د�0� د

 ��,�N,Z و ��+� >� ���p رژ ,� ��9% $b'# !��� p�ز�� �+;� #Jه�� را در %+د دا;'! 
$;,� .  
  

� و در #-,ن #,رآR-R" ه,  ��#, �! ا�& ;�d-" ه, ا;,ر
 آ�د�� از 5ن رو �-( آ! در ��
 
ا�& آ� ��, دادن %`��,ك ا/" . #� ;+د�! ��� I�د و ;�d-" �! �,در/" �R-,ر آ� ��, داد

�� �+د
، ��� %+د �! د/" آ� )�I'&، �+ا�$ �! ا�2:,لو #��� h�ا*   �! ا#-$ واه� ��$#5 
ا�& در �N,O ا/" آ! ���,ن �,ر��� . �$ون �-,ز و 4�ورت #�,رز
 �h� h اI�اد #��� ;+د

�! هM,ن ا�$از
 آ! �5,ن از %+د و ره��ا�>,ن . را/" ه-I ��� !� "1+D�د آ� ��, �$اد
 ا/"
 �! ،��$ %+د �F,ر #� )-#�ا1�" #� آ��$ و ده�, و l$ه, و/-I !9+ق #$رن ��ا* #CI,b" از

 
هM,ن ا�$از
 �-( ده�, و l$ه, و/-9! و روش I+ق #$رن و ده�, و l$ه, /,ز#,ن و د/'0,
 ��E و اG$ام #�,رزان O و ز�$ان و !��F; و آ>',ر و 5زار و ��ر و ز,F; ا* �:�-^ و��

�& آ-,�+ر* %+د �M� h+�! �,رز ا�& واR-� "-:1"؟ . �F,ر )�I'! ا�$$Nاز از ز�$)� �+را �-�
 و �$ /,E� �N از 20 �$ /,E� �N از ;���+ر - آM'� از د
 /,ل ، /,ل ز�$)� او80

 &M��57 -$س دا;'! �,;$ و �, �5,ن ز�$)� آ�,M� دم %+د�ن دا;'! �, #,F#دوران .  ا &���-! ا
�0�,% E�O ام و$Gا �FO و !��F; ,��, ز�$ان و #b,آM! و I�ار و ��:-$ �+د
 ا/" و  . ,��5

�+د
 و ��ه� �0�� � آ! هM! ا���, د,Iد+� 
�q ا�$�>! و  +ب ،$�b� و "-d�; ^���� 

 ا/"$; &�)0���ا/'� ا�& /M,�'� آ! . O�اج زدن �� #-�اث #:�+* و ��ش �9MG او �,

�& آ-,�+ر* در �M,م ز�$)� او و�+د دا;'! و ا#�وز �E از #�گ او دو�$ان $N9-! �+راG��
اهM-" آI ��� �9�د در �,ر�i و اهM-" �,ر��� ��� ا�& I�د %,ص در ادا#! دارد 5�, %+د از 

�" �$ارد؟ در #+رد �,زر),ن و %M-�� ه� و4? �! هF; &-M< ا/",FO ان��ه� �$ . �,#:! ا
$�'Rه� ه �� ا#, از ��5, آ! ا�& ��M-$ه, �, �h ��ر/� وا1:� ،�5,ن #+4+ع �:��q و ��M-$ه,


 را . " و آ� از N:& �$ارد�+ام �-R" �� اX� و )M�ا
 /,ز ا/Y�5�" اM% e-�� ا�& ��" �$ و
 "#+FO !دارد آ��+�o آ�$ #+رد �<� او را ��M-$ #� آ�$ و ه� آE آ! FO+#" ا��ان /',

$��� .  1�ار #� )-�د- ا)� �0+�-� �2�ت #�دم-;h و ��د)� "-d�; !/ &���ر/� ��� ا
  .از ه� �9b-< �$* ا���ب ا��ان %+اه$ �+د

  
1�+ل ا#, در >F; �0,ن �! هMا ه��-(* I�ا�� از ��� ;�d-" ه� هR" ز &�/ ,��� ا

$�'Rان ه��/�& در . دار�$ آ! %M-��  �,زر),ن و آ-,�+ر* /! ;�d-" #�� در ا���ب ا

 ه,* �,ر���"ا���, از ��
 ه,* �,ر��� را از ;�d-" ه, �$ا #� . ا/"" �� )- !

'Rه ��
 ه,�� ���
 ه,* �,ر���< #��+ط �! �h دوران �,ر��� را در آ�$؟ ,R# !آ $�
�C� h,م �-,ن #� آ��$ ,� "9# h���� �5,ن ��%�ف ;�d-" ه, �! دوران ز�$)� �5,ن . O-,ت 

. ا��,ن �, ه� O,دX! ا* دو�,ر
 ز�$
 #� ;+�$ و %+د را �Mb-< #� آ��$. #b$ود ��M ;+د

 ه,* �,ر��� را #� �+ان آ,رل #�� !�+M� &��� !'R���"Rدا� Eرآ, . �-� !F�5 +د�و ,�

 �, ه� اd'G,ب ،دار*  /,ل از #�گ او )J;'! ا/" ا#, �, ه� �b�ان /�#,�!120از 
 �, ه� #�,رز
 ��4$ /'� ا�'�G,M �,م او دو�,ر
 ز�$
 #� ;+د و �cb �� /� ،آ,ر)�*



 


 #� رو�$  و ;+ده� �$ و1" �h �,ر دI& #�. اX,رش در #� )-�د)�  دو�,ر
 از #(ارش /
دو�,ر
 ز�$
 #� ;+د  %`��,ك #� ;+د �, دو�,ر
 دI& ;+د و ا�& رو�$ �, I�از و �>-^ و 

!�,/" ادا#! دارد و #,رآO ,� E+ادث دو�,ر
 �,ن �& �C,م ��دار* �, ز#,�� آ! ا� ه,* /�#,
. %M-��  �,زر),ن و آ-,�+ر* ه� در را�`! �, O,#:! ا��ان هM-& و4? را دار�$. #� )-�د

�, ه� وا�M�# !:1 دو�,ر
 ز�$
 #� ;+�$ و �cb در #+رد . ا �Mb-< #� آ�$O+ادث �5,ن ر
�-�وز* #�M�,% $Mb #0� ز�$
 ;$ن دو�,ر
 %M-�� از . �C�ات و ��� �5,ن �,t #� )-�د

�� دوم %�داد از درون %T ا#,م �� ���+د؟ #0� �-$ا� �0��RF+ و �,زر),ن از /+* د
�$ در #+رد ا�& /! ، ا�$�>! ا* آ! دا;'! �,;-��-�وز* �(رگ آ-,�+ر* را �>,ن �$اد؟ ه�,� 
 ز��ا در ه� ،ا��,ن #+4+ع #�� و آ-& هR'�$. �& #+4:� رو;& و #>�~ دا;'! �,;-�

�, 5ن /-,/" . O,دX! ا* �,ز #� )�د�$ و %+د را �! #, �Mb-< #� آ��$ &�#+ا�I,ن و #�,2N,ن ا
#_� دو ده! .  �! �5,ن /�0� #� )-��$ �, 9MO! و �, در �>" �5,ن،��$5در O+ل �5,ن )�د #� 


 . از #�گ %J( ��-M;'! ا/" ا#, او ه�+ز در #�آ( رو�$اده,* ا��ان ا/",# &-Mو1'� در ه
��),ن–ه,* ا%-� �+
 اش % E9�# *ا�� -  �# "-O�l ر;+د،رد V >F; ش �! 5ن�'Iد E-

91�� از O�آ" #� ا�R'$؛ #� ;+د T� را�? �! ،�ان ا� را�? �!، 5�, #� �+انو در 5ن ;�ا
�
 ا$�� را�? �! %M-�� و #-�اث او FI� �F�د و ا#, را�? �! /-,/" در ا��ان FI� آ�د ،�ان5

�'! #� ;+دN? �! 5ن #+4? �$ا;"؟ ا�را، �Nو  !� ����ا* آR,�� آ! ��+اه�$ /� %+د را ز
  .  آR,�� آ! JOف %+د را ���,#! ر�(* #� آ��$ و��ف آ��$
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